የጤና እንክብካቤ እነዴት ይገኛሌ
ኤፕሪሌ 2011
Access to health care - Amharic

ይህ በራሪ ወረቀት በስኮትሊንድ እነዴት የጤና እንክብካቤ ማግኘት እንደሚቻሌ መረጃ ይሰጣሌ፡፡ በጥገኝነት
ጥያቄ ሂደት እና ከዚያም በኃሊ ስሇጤና እንክብካቤ ሇሚነሱ ጥያቄዎች ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡
የጤና እንክብካቤ በስኮትሊንድ ማግኘት እችሊሇሁ?


አዎ፣ በስኮትሊንድ አብዛኛው የጤና እንክብካቤ የሚቀርበው በብሔራዊ የጤና አገሌግልት (National Health Service
(NHS)) ነው፡፡ በስኮትሊንድ በህጋዊነት የሚኖር ማንኛውም ሰው የተወሰነ ደረጃ የብሔራዊ የጤና አገሌግልት (NHS)
የማግኘት መብት አሇው፡፡



የጥገኝነት ጠያቂ ወይም ስደተኛ ከሆኑ አብዛኛዎቹ እንዚህ አገሌግልቶች የሚቀርብሌዎት በነጻ ነው፡፡

እንዴት ነው እኔ:

በመጀመሪያ መኖሪያዬ የጤና እንክብካቤ የማገኘው (በመደበኛ ሁኔታ ከ2-4 ሳምንታት እዚህ ይቆያለ)?


ማንኛውም አሰቸኳይ የህክምና እርዳታ ካስፈሇግዎ፣ የሰኮትሊንድ የማስተዋወቅ አገሌግልት Scottish Induction Service
(SIS) ቢሮ በህክምና መታያ ሰአታት ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 3፡30 ሊይ ማነጋገር አሇብዎት፡፡



በመጀመሪያ መኖሪያዎ ቆይታዎ በፌርናባንክ የህክምና ማእከሌ ከሚገኙት ሃኪሞች አንዱ ጋር በጊዚያዊነት ይመዘገባለ፡፡
ይህ ማእከሌ በሚከተሇው አድራሻ ይገኛሌ 194 Fernbank Street, Springburn, Glasgow, G22 6BD



ከሃኪሙ ጋር በሰኮትሊንድ የማስተዋወቅ አገሌግልት Scottish Induction Service (SIS) ቢሮ በኩሌ በህክምና መታያ
ሰአታት ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 3፡30 ቀጠሮ መያዝ አሇብዎት፡፡



ወደረጅም ጊዜ መኖሪያ (መበተን ተብል ይታወቃሌ) ከተዘዋወርኩ በኋሊ የህክምና እንክብካቤ የማግኘው?


በአካባቢው የሚገኝ ሃኪም ጋር ይመደባለ



አዲሱ አድራሻዎት በደረሱ በ48 ሰአታት ውስጥ የሃኪሞዎ ምዝገባ ካርድ ሉሊክሌዎት ይገባሌ፡፡ ይህ ካርድ ካሌደረስዎት
የመኖሪያ አቅራቢዎን ማነጋገር አሇብዎት፡፡



የሃኪምዎ የምዝገባ ካርድ የአዲሱ ሃኪምዎን ስም፣ አድራሻ እና የስሌክ ቁጥር ይይዛሌ፡፡



አንድ ጊዜ የሃኪም ምዝገባ ካርድዎትን እንዳገኙ ቅጹን መሇተው ሇማጠናቀቅ ወደተመደቡበት ሀኪም (ቀዶ ሃኪም) ጋር መሄድዎ
በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ የህክምና አገሌግልት ሉያገኙ የሚችለት ምዝገባዎትን ሲያጠናቅቁ ብቻ ነው፡፡

እንዴት ነው እኔ:

የስደተኛ ሁኔታ ወይም ወሰን የላሇው መኖሪያ ከተሰጠኝ የጤና እንክብካቤ ማግኘት እችሊሇሁ?


የስደተኛ ሁኔታ ወይም ወሰን የላሇው መኖሪያ ካገኙ በሰኮትሊንድ እና በታሊቋ ብሪታኒያ ነጻ የህክምና እንክብካቤ ማግኘትዎትን
ይቀጥሊለ፡፡ ወደላሊ ቦታ መቀየር እስካሊሰቡ ድርስ አሁን ያሇው ሃኪምዎ ጋር እንደተመዘገቡ ይቆያለ፡፡ ወደላሊ ቦታ ከቀየሩ፣
በአካባቢው ያሇው ሃኪም በሮአቸው (ቀዶ ሃኪም) መመዝገብ ይችሇለ፡፡

የስደተኛ ሁኔታ ወይም ወሰን የላሇው መኖሪያ ካሊገኘሁ የጤና እንክብካቤ ማግኘት እችሊሇሁ?


በጥገኝነት ጥያቄዎት ሊይ የተወሰደ አለታዊ ውሳኔ ሊይ አቤቱታ እያቀረቡ ከሆነ ውሰኔ እስኪሰጥ ድረስ ነጻ የህክምና እንክብካቤ
ማግኘትዎትን ይቀጥሊለ፡፡



የጥገኝነት ጥያቄዎ ተቀባየነት ካሇገኘ፣ እና ማንኛውም የሚያቀርቡት አቤቱታ ውድቅ ከተደረገ እና ሆኖም በታሊቋ ብሪታኒያ
ውስጥ ከሆኑ በሰኮትሊነድ ውስጥ እያለ ከበሔራዊ የጤና አግሌግል NHS የጤና እንክብካቤ ማግኘት ይችሊለ፡፡

በድንገተኛ የጤና እንክብካቤ ማግኘት?


እርሶዎ ወይም የቤተሰብዎ አባሌ በጣም ከታመሙ ወይም ከተጎዱ በአካባቢዎ በሚገኝ ሆስፒታሌ አደጋ እና ድንገተኛ
(Accident and Emergency (A&E)) መሄድ አሇብዎት፡፡ ወደ አደጋ እና ድንገተኛ አምቡሊንስ እንዲወስዶት ከፈሇጉ
999 መደውሌ አሌብዎት፡፡ 999 የድንገተኛ አግሌግልቶችን ሇአስቸኳይ እርዳታ እንዲያገኙ የሚያደርግዎት፣ ሇድንገተኛ
አግሌግልት ብቻ የሚውሌ ኦፊሴሊዊ የድንገተኛ ስሌክ ቁጥር፡፡



አደጋ እና ድንገተኛ Accident and Emergency (A&E) በሆስፒታሌ ውስጥ በቀን 24 ሰአት 7 ቀን በሳምንት ክፍት
ነው፡፡



በሆስፒታሌ ውስጥ በአደጋ እና ድንገተኛ ሇመታየት ቀጠሮ አይሰፈሌግም ነገር ግን በሃኪም ወይም በነርስ ሇመታየት ረጅም
ወረፋ ሉኖር ይችሊሌ፡፡

ሃኪም ጋር ካሌተመዘገብኩ ምን ማድረግ አሇብኝ?
ሃኪም ጋር ካሌተመዘገቡ፣ ምክር ይሇግሶዎት እና በአካባቢዎ እንዴት መመዝገብ እንደሚችለ ይነግረዎት ዘንድ የመኖሪያ አቅራቢዎን
ወይም ማንኛውንም የስደተኞች ድርጅት ማነጋገር አሇብዎት፡፡

በ NSH በሚሰጠው አገሌግልት ደስተኛ ካሌሆንኩኝ ምን ማድረግ አሇብኝ?
የሚከተለትን ማስታወስ ይገባዎታሌ፡


የ NSH የጤና እንክብካቤን በሚያገኙ ጊዜ በአክብሮት፣ በአግባቡ አና ከላልች ሰዎች እኩሌ በሆነ ደረጃ እንክብካቤን ወይም
መስተንግዶን የማግኘት መብት አሇዎ፡፡



ሇእርስዎ NSH ቀጠሮ አስተርጓሚ የማግኘት መብት አሇዎ፡፡ ወንድ ወይም ሴት አስተርጓሚ የሚመርጡ ከሆነ፣ ይህን መጠየቅ
ይችሊለ፡፡ በቀጠርዎ ቀን እንዲያስተረጉምሌዎት በተመደበሌዎ አስተርጓሚ ደስተኛ ካሌሆኑ፣ ሇ NSH ሰራተኛ ወዲያውኑ
መንገር አሇብዎ፡፡ ሇምሳላ፣ አስተርጓሚውን/አስተርጓሚዋን በግሌ የሚያውቁት/ቋት ከሆነ እና የግሌ ሚስጥርዎን ሇእነርሱ
ሇመንገር ምቾት የማይሰማዎት ከሆነ ወይም አስተርጓሚው/ዋ የእርስዎን የአነጋገር ዘይቤ በአግባቡ የማይናገር/የማትናገር ከሆነ
እና ሃሳብዎን ሇመረዳት ወይም ሇማስረዳት በቂ ካሌሆነ፣ ሇ NSH ሰራተኛ መንገር አሇብዎ፡፡



ሇእርስዎ የተመደበሌዎት ዶክትር (GP) በላሊ ዶክተር ማሇትም በ (Surgery) ባሇ እንዲሇወጥዎ የመጠየቅ መብት አሇዎ ፡፡
ሇምሳላ፣ ሴት ከሆኑ እና ሴት ሃኪም እንድትመረምርዎት የሚመርጡ ከሆነ፣ ይህን መጠየቅ ይችሊለ፡፡ ጥያቄዎ በተፈሇገው ቦታ
ይሟሊሌዎታሌ፡፡

በ NSH በሚሰጠው አገሌግልት ደስተኛ ካሌሆኑ ወይም ሇ NSH በሚሰራ ማንኛውም ሰው ደካማ እና በቂ ያሌሆነ አገሌግልት እንዳገኙ
የሚያምኑ ከሆነ፣ አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇዎ፡፡ አቤቱታ ማቅረብ የስደተኛነት ሁኔታዎ ወይም በጥገኝነት ጥያቄዎ ሊይ እክሌ
አይኖረውም፡፡
ስሇ አቤቱታ ሇበሇጠ መረጃ፣ በአካባቢዎ ያሇውን የምክር አገሌግልት ወይም የ NSH የአቤቱታዎች ክፍሌ በስሌክ ቁጥር 0141 201 4500
በመደወሌ ወይም በኢ-ሜይሌ አድራሻ complaints@ggc.scot.nhs.uk በመጻፍ ማግኘት አሇብዎ፡፡አቤቱታን ስሇ ማቅረብ
ተጨማሪ መረጃን የሚሰጡ በሁለም የ NSH ጊቢዎች ውስጥ የሚታዩ ደብዛዛ ሰማያዊ የሆኑ ‘የአስተያየቶች፣ የፍሊጎቶች እና አቤቱታዎች’
ፓስተሮችም አለ፡፡

